
Brasília, 12 de março de 2021. 

Caríssimas e caríssimos membros do Movimento dos Focolares, 

Diante do cenário que estamos vivendo - pesarosos pelas mais de 250 mil pessoas que perderam suas vidas 

por causa da Covid-19, solidários com quantos sofrem por essas perdas e pelas diversas outras consequências 

da pandemia, além do desnorteamento provocado por tantas desinformações – sentimo-nos, mais uma vez, 

como a primeira comunidade de Trento: “em tempos de guerra”... Portanto, nossa orientação é, como no 

início de tudo, viver o Evangelho e dar testemunho do amor mútuo. 

Isso pode ser concretizado de muitos modos, de acordo com a criatividade do amor. Por exemplo: 

Em nível pessoal: 

1. Seguir as orientações das autoridades sanitárias, especialmente a Organização Mundial da Saúde: 

máscara, distanciamento social e álcool em gel, bem como respeitar conscienciosamente as restrições 

de horários e lockdowns determinados pelo poder público local. E quando chegar o momento, 

vacinar-se. 

2. Usar criteriosamente as redes sociais, interrompendo as correntes de fake news, desinformação, 

agressividade e ódio, e promovendo informações embasadas, a serviço do bem e da vida. Ter o 

mesmo zelo também nas conversas no ambiente da própria família, do trabalho, da comunidade etc. 

3. Apoiar, de acordo com a própria consciência, as manifestações da sociedade civil, em sintonia com 

o documento assinado pela CNBB e outras entidades Pacto pela vida e pelo Brasil "O povo não pode 

pagar com a própria vida" (anexo). 

Em nível da comunidade: 

4. Identificar quem, no atual contexto, mais representa o rosto de Jesus Abandonado (população de 

rua, pobres sem renda, idosos solitários, profissionais da saúde esgotados, professores 

desamparados, pais angustiados…). Escutar essas pessoas e discernir como amá-las, se possível junto 

com as Igrejas, associações e grupos que já atuam nessa área. (Lembrar-se: “Há quem faça as coisas 

por amor, há quem faça as coisas sendo amor”!)  

5. Identificar espaços de cidadania em que é possível agir a fim de assegurar que os poderes públicos 

executem da melhor maneira, e com transparência, as medidas de proteção e promoção da saúde, 

inclusive a vacinação, bem como o correto uso da verba pública etc. (p. ex., conselhos gestores das 

unidades de saúde, Conselho Municipal da Saúde, Câmara dos Vereadores, associações de bairro). 

6. Atuar em outras iniciativas que a caridade sugerir no sentido de “ousar cuidar” (#daretocare) de tantos 

irmãos e irmãs que sofrem, no espírito da Fratelli tutti, do Papa Francisco. 

 

Temos diferentes opiniões e orientações sociopolíticas. Essa diversidade, exercitada como dom, pode ser uma 

riqueza que leva à verdade e às boas práticas, um exercício da construção da “unidade na diversidade”; se 

exercitada com intransigência contribui para a polarização estéril. A pandemia e a saúde pública não têm 

coloração ideológica. Cuidar da vida humana em todas as suas fases, promover relações fraternas na 

sociedade e zelar pela “casa comum” é cristianismo, é vida do Evangelho! O diálogo sincero, feito com 

escuta atenta, coração aberto e mente desarmada, pode ser um grande testemunho cristão nesses que 

parecem ser “tempos de guerra” em que “tudo desmoronava”. 

 

Juliana, João Batista, Glória e Airam 

 

PS.: Se precisarem de informações e orientações seguras, procurem os focolares e/ou os centros locais de Humanidade Nova. 

 

Links das lives da Escola de Cidadania Ginetta Calliari sobre “O exercício da cidadania fraterna em tempo de pandemia e vacinação”: 

https://www.youtube.com/watch?v=IqSS9ishMpQ 

https://www.youtube.com/watch?v=iZsOYqMsqZs 


